
ualidade de som digital
Q

O seu computador nunca soou tão bem
Acrescente uma dimensão áudio potente à sua música, jogos, filmes e Internet com um 
som digital de elevada qualidade a partir dos altifalantes DGX220 do seu PC ou 

notebook.

O seu computador nunca soou tão bem
• PC Audio com a qualidade de um sistema áudio doméstico
• Mais de 75 anos de experiência em áudio
• O som digital oferece um sinal limpo, de qualidade perfeita
• O Sound Agent 2 de fácil utilização optimiza a experiência áudio
• Amplificador Digital de Classe ‘D’ para som de qualidade

Experimente multimédia verdadeira
• Compatível com fontes áudio de música, jogos, filmes e Internet
• Fácil de ligar a um PC ou um portátil

Ouça todos os pormenores
• Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes

• A tecnologia patenteada de Ultra Graves da Philips melhora os graves
• Acrescenta dinâmica aos MP3s perdida durante a extracção

Fácil de utilizar
• A Protecção Magnética elimina a distorção no ecrã do computador
Philips
Altifalante Multimédia 2.0
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Som
• Melhoramento dos graves: Dynamic Ultra Bass
• Potência Musical: 4 W
• Potência de saída (RMS): 2 x 1W
• Melhoramento do Som: Nivelador Automático 

do Volume, Equilíbrio, Amplificador Digital de 
Classe "D", EQ por género, Equalizador Gráfico

• Controlo do volume: digital
• Fios: Fios fixos

Altifalantes
• Melhoramento de Altifalante: Protecção 

Magnética LSB
• Limites freq do altifalante satélite: 120-

20000Hz Hz

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: Ficha USB 'A'
• Auscultadores: 3,5 mm
• Microfone: Entrada de microfone
• Energia: Alimentado por USB
• USB: USB 2.0

Conveniência
• Indicação de ligado

Acessórios
• Acessórios Incluídos: CD de instalação, Guia de 

instalação rápida

Software
• Philips Sound Agent 2

Requisitos do Sistema
• Unidade de CD-ROM
• Espaço do disco rígido: 20 MB
• Sistema Operativo do PC: Windows® 2000 ou 

XP
• Processador: Processador de 350 MHz ou 

superior
• Memória RAM: 64 MB
• USB: Porta USB livre

Energia
• Indicador LED de energia: Azul
•

Á
A
e
d
s

7
A
a
s
t
i
p
q

Q
O
c
I
n

S
S
i
u
a
h
d

A
O
a
d
d
a
d
A
e
t
a

M
É
d
i
t
e

P
P

S
O
e
s
d
d
o
r
m
r
v
a
d
d

U
O

udio doméstico no PC
 Philips recorreu aos seus mais de 75 anos de 
xperiência na vanguarda do áudio para criar produtos 
e PC Audio com o mesmo desempenho que os nossos 
istemas áudio domésticos galardoados.

5 anos de experiência em áudio
 Philips inventou o CD, dirigiu a equipa que escreveu 
s especificações áudio do USB e produziu milhões de 
istemas áudio, conjuntos de cinema em casa e 
elevisores durante muitas décadas. Como líder na 
novação de áudio, pode confiar na Philips para 
roduzir sistemas de som para PC com a maior 
ualidade de som.

ualidade de som digital
 áudio é transferido como um sinal digital, sendo 
onvertido para um sinal analógico no último momento. 
sto reduz os níveis de interferência no sinal e resulta 
uma reprodução fiel à gravação original.

ound Agent 2
ound Agent 2 é um software inteligente que inclui uma 
nterface gráfica divertida e fácil de usar. Simplifica a 
tilização do áudio de PC ao optimizar 
utomaticamente sons de todos os formatos mais 
abituais. O Sound Agent 2 facilita a adaptação do 
esempenho áudio aos seus gostos musicais pessoais.

mplificador de Classe D
 Amplificador Digital de Classe ‘D’ recebe o sinal 
nalógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o 
igitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de 
esmodulação para dar o sinal final. O sinal digital 
mplificado proporciona todas as vantagens do áudio 
igital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o 
mplificador Digital de Classe ‘D’ tem mais de 90% de 
ficácia comparativamente com os amplificadores AB 
radicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num 
mplificador potente de dimensões reduzidas.

úsica, jogos, filmes, Internet
 possível reproduzir todos os tipos de fontes de áudio 
e música, jogos, filmes e Internet. Assim, 

ndependentemente daquilo que desejar ouvir, 
ornamos as suas experiências multimédia mais 
nvolventes do que nunca.

ara PC ou Portátil
ode ser ligado a um PC ou um portátil

istema de Altifalantes de Graves
 Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma 
xperiência dos sons graves profunda a partir de um 
istema de altifalantes compacto. Difere de um sistema 
e altifalantes convencional devido à adição de um tubo 
e graves alinhado acusticamente com o woofer para 
ptimizar o desempenho das frequências baixas. O 
esultado são graves mais controlados e profundos, com 
enor distorção. O sistema funciona através da 

essonância da massa de ar no tubo de graves para 
ibrar como um woofer convencional. Combinado com 
 resposta do woofer, o sistema expande todos os sons 
as baixas frequências para criar toda uma nova 
imensão de graves profundos.

ltra Graves
s Ultra Graves, uma tecnologia patenteada da Philips, 

aumenta drasticamente a resposta de graves em 
altifalantes pequenos. Procura e reproduz as harmonias 
encontradas nas frequências ultrabaixas para 
proporcionar qualidade sonora que excede em muito as 
suas expectativas.
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